PRODUTOR RURAL É O
SALVADOR DA PÁTRIA!
11 de Outubro de 2021

DESTAQUE
Minuto Touro de Ouro - Pablo Spyer

INDICADORES
PRODUTO
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11,50
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-

-

-

-

Tem maiores
8,70

-

-

9,50

9,80

10,60
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-

-

10,20
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BOI

R$/@

160,70

256,00

317,45

305,10

271,25

MILHO

R$/Saca

38,88

63,28

94,04

92,50

91,03

DÓLAR

R$

3,96

5,36

5,72

5,63

5,53

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
EXTERNO
USDA deve trazer estoques finais maiores de soja e milho em novo
boletim nesta 3ª (12)
O novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA (Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos) chega neste feriado no Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida,
12 de outubro, e pode mexer com os grãos na Bolsa de Chicago, principalmente se os
números esperados para a soja se confirmarem.
"Na terça-feira, o USDA deve divulgar estimativas de estoques finais maiores de
milho e soja para 2021/22, estimativas de produção revisadas para 2020 e mais
baixas de estoques finais de trigo dos EUA. Os traders já reagiram às mudanças
decorrentes dos relatórios do USDA de 30 de setembro, mas podem encontrar mais
surpresas neste dia 12", acredita o analista chefe de grãos do portal DTN The Progressive Farmer, Todd Hultman.
EUA 2021/22
PRODUÇÃO, PRODUTIVIDADE E ÁREA COLHIDA
Soja - A produção de soja 2021/22 esperada para os EUA é de algo entre 117,63 e
121,65 milhões de toneladas, com média de 119,99 milhões de toneladas das expectativas. Em setembro, o número veio em 119,04 milhões e na safra anterior os EUA
colheram 112,54 milhões de toneladas. A projeções para a produtividade americana
da oleaginosa é, em média, de 57,27 sacas por hectare - dentro de um intervalo de
56,04 a 57,72 scs/ha - e frente as 56,71 sacas de setembro.
Para a área colhida com soja nos EUA, a média esperada pelo mercado é de 34,97
milhões de hectares, com projeções variando de 34,8 a 35,09 milhões. Em setembro,
o número veio em 34,97 milhões de hectares.
Milho - A safra norte-americana é projetada em algo variando de 373,45 a 385,80
milhões de toneladas, com média de 379,7 milhões. Em setembro, o USDA estimou a
safra americana em 380,92 milhões de toneladas e a safra 2021/21 foi de 360,24
milhões. O rendimento do milho dos EUA é esperado, em média, em 184 sacas por
hectare, dentro de um intervalo de 181,49 a 186,72 sacas por hectare, contra 184,42 de
setembro.
A área colhida, no caso do cereal, tem média de 34,4 milhões de hectares entre as
projeções do mercado, que variam de 34,16 a 14,52 milhões. Há um mês, a área foi
estimada em 34,44 milhões de hectares.
ESTOQUES FINAIS
Soja - Os estoques finais de soja 2021/22 dos EUA são projetados entre 5,23 e 10,15
milhões de toneladas, com média de 7,87 milhões. Confirmada a média, ele seria
bem maior do que a estimativa do USDA do mês passado de 5,03 milhões de toneladas.
Milho - Para o milho, o intervalo das expectativas do mercado é de 31,45 a 39,35
milhões de toneladas, com média de 36,1 milhões. Há um mês, o número para o
cereal era de 35,77 milhões de toneladas.
ESTOQUES FINAIS 2021/22 MUNDO
Os estoques finais mundiais de soja para a atual temporada são esperados entre
96,3 e 103 milhões de toneladas, com média de 101 milhões. Em setembro, o departamento trouxe o número de 98,9 milhões. Para o milho, a média das expectativas é de
298,4 milhões de toneladas, em um intervalo de 295 a 301,6 milhões e frente ao
registrado no mês passado, de 297,6 milhões.
ESTOQUES FINAIS MUNDO 2020/21
Para os estoques finais da safra velha de soja, no cenário global, as expectativas
variam de 94,8 a 98 milhões de toneladas, com média de 96,4 milhões e frente ao
número de setembro de 95,1 milhões de toneladas. No caso do milho, são projeções
variando de 285 e 289,5 milhões de toneladas, com média de 287,4 milhões de toneladas. No reporte anterior, foram estimadas 286,5 milhões de toneladas.
Por: Carla Mendes | Instagram @jornalistadasoja
Fonte: Notícias Agrícolas

China compra 30 mil toneladas de carne suína para reservas estatais
O ministério do comércio da China disse na segunda-feira que comprou 30 mil toneladas de carne suína para reservas do estado em 10 de outubro, o último de uma
série de compras.
Pequim está comprando carne suína para sustentar os preços da carne básica do
país depois que eles despencaram neste ano, levando a grandes perdas para os produtores.
Fonte: Notícias Agrícolas

ACONTECE
Eventos

MACROECONOMIA: O QUE ESPERAR DE 2022?
20 de Outubro de 2021 - às 15h30

PORK NUTRITION - CONGRESS & NETWORKING
22 de Outubro de 2021

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR
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Fonte: APCS | CSP

Ferramentas da Qualidade – Final
Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP
Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de
qualidade e descrevi e exemplifiquei as seguintes o fluxograma,
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verificação.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de
Pareto.
Histograma:
Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta gráfica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis
quantitativas que exigem medição.
Exemplo:

Diagrama de dispersão:
Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.
Variáveis:
• Independente: são as causas de uma consequência;
• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:
• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção;
• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;
• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as
variáveis.

EMPRESAS
ASSOCIADAS
Exemplo:

Diagrama de Pareto:
Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus
processos.
Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar
a resolução das mesmas.

Exemplo:

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.
Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas,
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua
empresa visando obter melhorias em seus processos.

AGRO FAZ BEM!

EXPEDIENTE
do Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim
Cacilda | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis.
Telefone: 55 [19] 3651-1233
Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?
Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra!
Presidente: Valdomiro Ferreira
Júnior - fj@apcs.com.br
Também estamos no Instagram! @agrofazbem_
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por
perto, não deixe
de mostrar
a elas!
Assistente Administrativa: Larissa
Lopes
- assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br Fonte: Agro Faz Bem
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